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نوبت دوم

شرحردیف

نامدستگاهمناقصهگزار: اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیالن1

نشانیدستگاهمناقصهگزار: استان گیالن- بندر انزلی- غازیان- خیابان شهید مصطفی 2
خمینی نمابر 44423902 - 013 تلفن 44424701 - 013

موضوعمناقصه:راهبری، تعمیر و نگهداری عالئم کمک ناوبری اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیالن3

4

مناقصهگزار: به اسناد تحویل تاریخ و اسناد فروش خاتمه و تاریخشروع
تاریخشروعفروشاسناد: از روز سه شنبه مورخ 96/11/17 تاریخ خاتمه فروش اسناد: 
در  مناقصه گران  توسط  اسناد  بارگزاری  و  تحویل  مهلت   96/11/26 مورخ  پنجشنبه  روز  تا 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد ایران( تا ساعت 14:30 روز یکشنبه مورخ 96/12/6
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نحوهتوزیعونشانیمحلدریافتاسنادمناقصه:کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد 
مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
)ستاد ایران( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت 
عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت 
الکترونیکی دولت 200963582000005  تدارکات  مناقصه در سامانه  مناقصه محقق سازند. )شماره  در 

اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تلفن: 41934 - 021
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محلتحویلاسنادتکمیلشدهمناقصهگران: کلیه اسناد مناقصه شامل )پوشه الف، 
ایران )مندرج در بند 5  الکترونیکی به سامانه ستاد  ب و ج( توسط مناقصه گران به صورت 
کار(  اجرای  فرایند  تضمین  )اصل  الف  پوشه  است،  مقتضی  همچنین  گردد،  ارسال  آگهی( 
عالوه بر بارگزاری در سایت مذکور به صورت فیزیکی به دبیرخانه دستگاه مناقصه گزار واقع 
در طبقه همکف ساختمان اداری به نشانی مندرج در بند 2 آگهی )با اخذ رسید( تحویل گردد.

7
نوعومبلغتضمینشرکتدرفرایندارجاعکار:به مبلغ 865/000/000 )هشتصد 
و شصت و پنج میلیون( ریال به صورت ضمانتنامه بانکی با اعتبار سه ماه و یا واریز نقدی به 

حساب سپرده اداره کل به شماره 2196454405002 نزد بانک صادرات

رأس 8  96/12/6 تاریخ  یکشنبه  روز  مناقصهگران: اسناد بازگشایی محل و زمان تاریخ،
ساعت 15 در محل دفتر مدیر کل واقع در طبقه سوم ساختمان اداری به نشانی مندرج در بند 2 آگهی
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شرایطالزامیشرکتکنندگاندرمناقصه:
1- مرتبط بودن موضوع فعالیت شرکت در اساسنامه با موضوع مناقصه )خدمات دریایی نظیر 

راهبری، تعمیر و نگهداری شناورها یا عالئم کمک ناوبری(
کمک  عالئم  نگهداری  و  تعمیر  راهبری،  زمینه  )در  فعالیت  سابقه  سال  دو  بودن  دارا   -2
ناوبری یا راهبری و تعمیرات شناورها( یا دارا بودن قرارداد در زمینه های مذکور با حداقل مبلغ 
10/000/000/000 ریال در پنج سال اخیر در قالب حداکثر دو قرارداد )با ارایه تصویر قرارداد(

3-ارایه صورت های مالی حسابرسی شده شرکت منتهی به پایان سال 95
4- گواهی عدم بدهی )از اداره کل امور مالی سازمان بنادر( با ارایه درخواست از طریق نمابر 

اداره کل امور مالی با شماره 84932515 - 021 و 88651074 - 021
5- ارایه رضایت نامه از کارفرمایان قبلی. )مطابق بند ب ماده 6 شرایط عمومی مناقصه(

10
ریال  هزار(  )سیصد   300/000 مبلغ  به  اسناد  دریافت  بهای  مناقصه:  اسناد بهای
به شماره حساب  مناقصه گران  توسط  اسناد  دریافت  از  قبل  و  از طریق سامانه  می باشد که 

2176454401004 بانک ملی )حساب مناقصه گزار(، واریز می گردد.

به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1395/06/01 تصمیمات ذیل 

اتخاذ شد: علیرضا قاسمی به شماره ملی 0491122136 به سمت رئیس 

هیئت مدیره، نیلوفر فامیلی به شماره ملی 0061248827 به سمت نایب 

رئیس هیئت مدیره،  لیلی فعلی به شــماره ملی 0491269684 به سمت 

عضو هیئت مدیره و علیرضا مختاری به شــماره ملی 4569310869 به 

سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق 

بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک- بروات- سفته با امضاء مدیرعامل 

و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

آگهی تغییرات شرکت تولیدی آوای نو 
سهامی خاص به شماره ثبت 87 

و شناسه ملی 10100019197 

حجتالهقلیتبارسرپرستادارهثبتشرکتها
وموسساتغیرتجاریشهرستانهایاستانتهران

سازمانثبتاسنادوامالککشور
ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانتهرانمرجعثبت

شرکتهاوموسساتغیرتجاریرباطکریم

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مورخ 1396/7/22 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 

صمد رودگرمی به شــماره ملــی 2299145151- بهمن 
رودگرمی به شــماره ملی 0035287901- پگاه رودگرمی 
به شــماره ملی 2291736299 به ســمت اعضای هیئت 
مدیــره برای مــدت دو ســال انتخاب گردیدند. حســین 
عمادی به شــماره ملی 1239406630 بــه عنوان بازرس 
اصلی و ســعید نقشینه به شــماره ملی 0049984977 به 
عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک ســال مالی انتخاب 
گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های 
شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به 

1395/12/29 به تصویب رسید.

آگهی تغییرات شرکت پروژه ساز 
سهامی خاص به شماره ثبت 55728 

و شناسه ملی 10101008391

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1394/5/10 و مجوز شماره 
11/19582 مورخــه 1395/6/3 اداره کل حمل و نقل و پایانه های 
استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به آدرس تهران 
کیلومتر 9 جاده مخصوص شــهرک اســتقالل بلوار عبیدی ابتدای 
خیابان جالل آمادگاه شهید هاشمی نژاد کدپستی 1467876981 
انتقال یافت. یداله مکاری شماره ملی 0603158331 به نمایندگی 
از شرکت گروه طلیعه سبز جهان به شناسه ملی 10102853650 
به ســمت رئیس هیئت مدیره اله رحم شــهریاری به شــماره ملی 
4819035142 به نمایندگی شرکت خدماتی ساتر سبز به شناسه 
ملی 10102262391 به ســمت مدیرعامــل و عضو هیئت مدیره 
محمود بهروز به شــماره ملی 1060266520 به نمایندگی شرکت 
بازرسی مهندسی و کنترل کیفیت سنجش گستر دانا به شناسه ملی 
10102384287 به ســمت نائب رئیس هیئت مدیره عبدالمحمد 
شــجاعیان به شــماره ملی 3960844905 به نمایندگی شرکت 
مهندسی آماد بهینه ساز به شناسه ملی 10102251738 به سمت 
عضو هیئت مدیره عباس سحرخوان به شماره ملی 1262308593 
به نمایندگی شرکت ناصرین وحید به شناسه ملی 10102255011 
به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار 
و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود با امضاء 
ثابــت مدیرعامل همراه با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با 
مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت 

معتبر خواهد بود.

آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل آزادگان 
سهامی خاص به شماره ثبت 81273 

و شناسه ملی 10101259330

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

ثبــت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت 

اطالع عمــوم آگهی می گــردد. موضوع: ارتقای ســطح فرهنگ عمومی 

جامعه نســبت به مخاطرات محیطی به منظور دستیابی به توسعه پایدار و 

حفــظ حیات بر روی کره زمین.- افزایش آگاهی مردم در زمینه مخاطرات 

محیطی و توســعه پایدار- همکاری با نهادهای اجرایی، علمی، پژوهشی، 

در زمینه ارزیابی و بازنگری و اجــرای طرح ها و برنامه های مربوط به امور 

آموزش و پژوهش در زمینه مخاطرات محیطی - انتشــار کتب و نشریات 

علمــی به صورت ماهنامه و یا فصلنامه- انجام تحقیقات علمی و فرهنگی 

در ســطح ملی و بین المللی بین محققــان و متخصصانی که به گونه ای با 

مخاطرات محیطی ســر و کار دارند. - نهادینه کردن فرهنگ پاسداشــت 

محیط زیست- انجام فعالیت های عام المنفعه زیست محیطی به عنوان یک 

سازمان مردم نهاد- افزایش ظرفیت ها و توانمندسازی جوامع علمی از طریق 

بکارگیری رویکردهای مشارکتی توسعه با هدف پایداری زیست محیطی- 

برگزاری همایش، کنفرانس، گردهمایی، ســمینار، کنگره، کارگاه، جشنواره 

و نمایشــگاه های علمی، آموزشی و تخصصی در سطح ملی و بین المللی در 

زمینه مخاطرات محیطی و توسعه پایدار در کلیه سطوح به منظور دستیابی به 

توسعه پایدار و حفظ محیط زیست- ارائه خدمات مشاوره ای با سازمان های 

دولتی و غیردولتی داخلی و خارجی در زمینه مخاطرات محیطی و توســعه 

پایدار- انجام طرح های پژوهشی و تحقیقاتی سازمان ها و شرکت ها شماره 

مجــوز 57095 تاریخ مجوز 1396/4/17 مرجع صادرکننده وزارت کشــور 

مــدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شــهر تهران- 

ولی عصر- کوچه شــهید محمدعلی دادی )سپاس(- خیابان شهید فرامرز 

به آفرین- پالک 34- ســاختمان به آفرین- طبقه ســوم- واحد 34- کد 

پستی 1593856857 سرمایه شــخصیت حقوقی: 1/000/000/000 ریال 

می باشد. اسامی و میزان سهم الشــرکه شرکا: آقای غالمرضا نبی بیدهندی 

به شــماره ملی 0040017478 دارنده 10/000/000 ریال سهم الشرکه آقای 

محمد زارع نیســتانک به شــماره ملی 0067095402 دارنده 10/000/000 

ریال سهم الشرکه آقای امیر محمودزاده به شماره ملی 1285889428 دارنده 

940/000/000 ریال سهم  الشرکه آقای اکبر نیلی پور طباطبائی به شماره ملی 

1286540798 دارنده 10/000/000 ریال سهم الشرکه آقای سیروس شفقی 

به شــماره ملی 2753307970 دارنده 10/000/000 ریال سهم الشرکه آقای 

محمد مهدی رشیدی به شماره ملی 4172000071 دارنده 10/000/000 ریال 

سهم الشرکه آقای محمدحســین پاپلی یزدی به شماره ملی 4430411921 

دارنده10/000/000  ریال سهم الشــرکه اولین مدیران: آقای غالمرضا نبی 

بیدهندی به شــماره ملی 0040017478 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 

آقای امیر محمودزاده به شماره ملی 1285889428 به سمت مدیرعامل آقای 

اکبر نیلی پور طباطبائی به شماره ملی  1286540798به سمت رئیس هیئت 

مدیره آقای ســیروس شفقی به شــماره ملی 2753307970 به سمت عضو 

هیئت مدیره آقای محمد مهدی رشــیدی به شماره ملی 4172000071 به 

سمت عضو علی البدل هیئت مدیره آقای محمد حسین پاپلی یزدی به شماره 

ملی 4430411921 به ســمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 ســال انتخاب 

گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اســناد و اوراق بهادار با امضا مشــترک 

مدیرعامــل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضا رئیس هیئت مدیره همراه 

با مهر انجمن معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساســنامه بازرس 

اصلی و علی البدل: محمد زارع نیســتانک به کد ملی 0067095402 بعنوان 

بازرس اصلی به مدت یک سال انتخاب گردید.

تأسیس مؤسسه غیرتجاری انجمن مخاطرات محیطی و توسعه پایدار اندیشه سازان افق ایرانیان 
در تاریخ 1396/6/11 به شماره ثبت 42597 به شناسه ملی 14007034070

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران 

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 

مــورخ 1396/7/13 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: اعضای 

هیئت مدیــره برای دو ســال به قرار ذیل تعییــن گردیدند: 

آقای حسین شکری قره طورق با کد ملی 1532816863 به 

ســمت رئیس هیئت مدیره آقای احمدرضا قدیری با کد ملی 

 0938831933به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره آقای 

حسن شکری قره طورق به کدملی 1520030711 به سمت 
نائب رئیس هیئت مدیره کلیه اوراق و اســناد تعهدآور شرکت 
از قبیل چک برات ســفته قراردادها و عقود اســالمی و نیز 
اوراق عادی شــرکت با امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی 

به همراه مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.

آگهی تغییرات شرکت ولکان دنیز آذربایجان
 سهامی خاص به شماره ثبت 437549

و شناسه ملی 14002934811

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

     آگهی تمدید مهلت دریافت و پیشنهاد
P.M.O       قیمت مناقصه شماره 96/4

پیروآگهیمناقصهشــماره96/4باموضوع:راهبری و تعمیر و نگهداری شــناورهای 
جستجو و نجات در محدوده دریایی تحت پوشش اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیالن و تاالب 

بندرانزلی، بدینوسیله مهلت دریافت اسناد و پیشنهاد قیمت مناقصه به شرح زیر اصالح می گردد:
1-تاریخخاتمهفروشاسناد: تا ساعت 17 روز چهارشنبه مورخ 96/11/18.

2-مهلتتحویلوبارگذاریاسناد: تا ساعت 14:30 روز یک شنبه مورخ 96/11/29.
3-زمانبازگشاییاسنادمناقصهگران: راس ساعت 15 روز یک شنبه تاریخ 96/11/29.

P.M.O

شرکتســهامیبرقمنطقهایکرمان )به عنوان دســتگاه مناقصه گزار( در نظر 
دارد مناقصه خرید دو دســتگاه کلیدخانه 24 کیلوولت با قابلیت حمل و نقل به شماره ثبت 
200961406000019 را از طریق ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه 
مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از 
 www.setadiran.ir طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس
انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در 
سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

موضوعمناقصه: خرید دو دستگاه کلیدخانه 24 کیلوولت با قابلیت حمل و نقل
تاریخانتشاراسنادمناقصهدرسامانه: ساعت 12 ظهر روز دوشنبه مورخ 96/11/23

آخرینمهلتدریافتاســنادمناقصهازسامانه: ساعت 19 روز پنج شنبه مورخ 
96/11/26

آخرینمهلتبارگذاریاسنادمناقصهوپاکتهایپیشنهادی: تا ساعت 10 ظهر 
روز دوشنبه مورخ 96/12/7 

مهلتارســالاصلاسنادمناقصهوپاکتهایپیشــنهادی: تا ساعت 14 روز 
دوشنبه مورخ 96/12/7

زمانومحلبازگشاییپاکاتمناقصه: ساعت 13 روز سه شنبه مورخ 96/12/8.
ساختمان شماره یک - طبقه دوم )اتاق کنفرانس( شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان.

محل تحویل پاکات مناقصه: کرمان- بلوار شهید عباسپور - اداره دبیرخانه شرکت سهامی 

برق منطقه ای  کرمان کدپستی: 7614653143
تذکرمهم: تحویل یک نسخه اصل پاکتهای الف، ب و ج به صورت الک و مهر شده به 

آدرس فوق الذکر الزامی می باشد.
مبلغونوعتضمینشــرکتدرفرایندارجاعکار: مبلغ 500/000/000 ریال به 

صورت یک یا ترکیبی از ضمانتنامه های مندرج در ذیل: 
-رســید واریز وجه به شــماره حســاب 2175093806008 بانک ملی ایران شــعبه برق 

منطقه ای کرمان
-ضمانتنامه بانکی و یا ضمانتنامه های صادره از ســوی موسســات اعتباری غیربانکی که 

دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی هستند.
- ســایر ضمانت نامه های مقــرر در بندهای )پ(، )ج(، )چ(، )ح( مــاده 4 آیین نامه تضمین 

معامالت دولتی به شماره 123402/ت 50659 ه  مورخ 94/9/22.
- به پیشــنهادهایی که فاقد سپرده یا امضاء مشروط، مخدوش، سپرده های کمتر از میزان 
مقرر، چک شخصی و نظایر آن و پیشنهادهائی که پس از انقضاء مدت مقرر در آگهی واصل 
شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد. ضمنا ارائه گواهینامه تعیین صالحیت پیمانکاری در 

زمینه نیرو )حداقل پایه 3 به شرح بند 4 صفحه 14 اسناد مناقصه( الزامی می باشد.
- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

www.krec.co.ir اینترنتــی بــه آدرس هــای  ضمنــا ایــن آگهــی در ســایت 
 http://iets.mporg.ir و WWW.Tavanir.org.ir  در دسترس می باشد.

وزارت نیرو
شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان

نوبتاول فراخوانمناقصهعمومی
)دومرحلهای(شماره96/5

روابطعمومیشرکتسهامیبرقمنطقهایکرمان

سال هفتادو ششم   شماره 21839   تکشماره 5000 ریال 12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران(چهار  شنبه18 بهمن 1396   20 جمادی االول 1439    7 فوریه 2018

صفحه2

خبر ويژهيادداشت میهمان
پیوستنبهپالرمو؛

بستندستهایخود
وبازگذاشتندستاندشمن

آیاتحجابرانمیدانی
چرالباسپیامبر)ص(رابهتنکردهای؟!

* شیخ »قاسم عمر ســوکوتو« از علمای شیعه مبارز  
نیجریه به دلیل شدت جراحات وارده  به شهادت رسید.

* ایــن عالــم شــیعه چنــدی پیــش در تظاهرات 
مســالمت آمیز مردمی که در حمایت از شیخ زکزاکی 
برگزار شده بود توسط نیروهای امنیتی نیجریه در ابوجا 

هدف چند گلوله قرار گرفت.

* شیعیان نیجریه این راهپیمایی را به مناسبت دومین 
سالگرد بازداشت شیخ زکزاکی برگزار کرده بودند.

 * طی هفته ها و روزهای اخیر ارتش و نیروهای امنیتی 
نیجریه بارها به تظاهرات آرام شــیعیان این کشور در 
محکومیت تداوم بازداشت شیخ زکزاکی حمله و آنها را 
به خاک و خون کشیده اند.                    صفحهآخر

* حجت االسالم نصرت اهلل پژمانفر در گفت و گو با کیهان: علی رغم تالش های 
صورت گرفته از سوی معاونان پارلمانی دولت برای کم شدن امضاهای طرح 
ســؤال از رئیس جمهور درباره مشکل ســپرده گذاران بانکی و میل باطنی 

رئیس مجلس شورای اسالمی این سؤال به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد.
* در یک هفته گذشته با البی گسترده معاونان پارلمانی دولت بیش از صد 
نماینده امضای خود را از طرح ســؤال از رئیس جمهور پس گرفته اند با این 

وجود هنوز 77 امضا پای این طرح وجود دارد.
* رئیس مجلس معتقد است که بایستی خود شخصا مسائل را حل کند و با این 
تفکر، حقوق قانونی 180 نماینده مجلس پایمال و مشکالت نیز حل نشده است.

* شــبکه کانون های تفکر ایران: باید با دســتگاهی که 

قانون استفاده از توان داخلی را اجرا نمی کند برخورد شود.

* مدت بازپرداخت تسهیالت بافت فرسوده به 15 سال 

افزایش یافت.

* اصــرار دولــت بــه افزایش مناطــق آزاد بــا وجود 

سوءاستفاده های مالیاتی.

 * رئیس ســابق اتاق ایران: اختالف قیمت ارز به جیب

 3 درصد جامعه می رود.                             صفحه۴

سخنگویانجمنقطعهسازان:

پژوورنو
هیچسرمایهایبهایراننیاوردهاند

* گزارش هیئت نظارت بر حرمین شــریفین از فســاد 

گسترده آل سعود در مدیریت حج.

* حزب اهلل عراق: هر آن ممکن است با نظامیان آمریکایی 

وارد نبرد شویم.

 * معــاون ترامپ با هــدف جلوگیری از آشــتی 2 کره

 راهی سئول شد!

* استقرار موشک های اتمی در کالینگراد اولین واکنش 

عملی روسیه به دکترین اتمی آمریکا.            صفحهآخر

دراقدامیبیسابقهصورتگرفت

عملیاتمسلحانهجوانیهودی
درحمایتازانتفاضهقدس

نیرو های امنیتی نیجریه عالم شیعه را 
به جرم حمایت از زکزاکی به گلوله بستند

صفحه2

گزارشکیهانازسرنوشتسؤالازرئیسجمهور

البی سنگین دولت
برای پس گرفتن امضای نمایندگان

* نمی شود که از کیسه بیت المال به 
خاطر عدم کفایت رخ داده برداشــته 
و مثل اینکه صدقه می دهند به مردم 
منت بگذارند که می خواهیم مشکل را 
حل کنیم، هزینه بی کفایتی مسئولین 
را از بیت المــال جبــران می کنند و 
پاسخگو نیستند.                  صفحه۱۰

روحانیدرنشستخبریمطرحکرد

 تورم 8 درصد
اشتغال را هم از نوبخت بپرسید

تابلویایستدانشگاهآزاد
درمقابلاردوهایمختلط،کنسرتوبدحجابی

صفحه۸

*روحانــی:ازروزاولکهماآمدیمتورم۴۰درصدبود،اول
سال9۳تورم۳۴/۷درصدبودباامروزکهتورمما۸/2است

نشانمیدهدکهمامسیررادرستانتخابکردهایم.
*اظهاراتآقایروحانیدربــارهتورمحدود۸درصدیدر
حالیاستکهایشــانقباًلگفتهبودمالکتورمجیبمردم
استنهآمارهایاقتصادیوبعیدبهنظرمیرسدجیبمردم

باادعایتورم۸درصدیچندانسازگارباشد!
*اینکهآقاینوبختپیشگوییکردهاندکهسال9۷حدود
۱میلیونو۳۳هزارشغلایجادمیشــودراازخودایشان

بپرسید.
*آنچهمنمیتوانمبهمردمبگویمایناســتکهدرســال

گذشتهاشتغالماحدود۷۰۰هزارنفربود.
*تصورنکنیمکهچونآمریکاتصمیمگرفتهبهمافشاربیاورد
پسبهمافشارواردمیشود،نهاینگونهنیست،آمریکاییها
اینتصمیــمرادارندومــاهمقاطعانــهدرمقابلآمریکا

میایستیم.
*درسالحمتعارفآنچهجمهوریاسالمیبرایدفاعازکشور
خودشنیازداشتهباشداستفادهخواهدکرد،عملخواهدکرد
ودراینزمینهباهیچکسمذاکرهنخواهدکرد.صفحه۳


